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 چکیده
 ها آن محیطیزیست کارکردهاي شهرها، در سبز فضاي اثرات مهمترین

-کرده معنادار انسانی زیست جامعه محیط عنوانبه ار شهرها کهاست 

حجم  با متناسب کیفی و یکم نظر از باید سبز رو فضايازاین .است
 جامعه (از نیازهاي ها) وجاده و هاخیابان ها،شهر (ساختمان فیزیکی

 شود، ساخته نیازهاي بهداشتی) و فراغت اوقات گذران روانی، لحاظ

 مستمري محیطیزیست فعال، بازدهی سبز فضاي عنوانبه بتواند تا

ف آن اهداو بوده طبیقی ت-لییحلتپژوهش، روش این باشد. داشته
از چگونگی بررسی سرانه فضاي سبز شهري شهر شیراز، آگاهی 

ه پیشنهاد ئمنظور رعایت اصل عدالت و اراتوزیع جغرافیایی آن به
-ی زیستلعه در جهت ساماندهسرانه مناسب براي محدوده مورد مطا

دهد که عالوه بر است. نتایج بررسی نشان میاجتماعی آن -محیطی
یراز، توزیع فضاي سبز در مناطق کمبود فضاي سبز در سطح شهر ش

که مناطق طورياست. بهصورت عادالنه صورت نگرفتهگانه آن نیز به9
در  9و  6، 5، 2. مناطق سرانه فضاي سبز بیشتري دارند 4و  3، 1

ترین نسبت سرانه فضاي پایین 7و  8دارند و مناطق  سطح دوم قرار
سرانه فضاي سبز و تراکم جمعیت در شهر را دارند. همچنین بین سبز 
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پارك مورد نیاز  سرانه شده مهندس کامبیز بهرام سلطانی،تعدیل مدل از
 .گردید محاسبه ربعمترم14 شهر شیراز

سرانه فضاي سبز، ، شهري فضاي سبزپارك و  :کلیديواژگان
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Abstract 
The most important effects of green areas in cities 
are their environmental practices which has made 
the cities as meaningful environments of human 
society. Therefore, the quantity and quality of the 
green area should be proportional to the physical size 
of the cities (buildings, streets and roads) and social 
needs (mentally, leisure time and health needs) to be 
able to have a continuous environmental efficiency 
as an active green area. This research are conducted 
by a cross-sectional method based on the aims of 
studying the capita of the urban green area of Shiraz, 
knowing about geographical distribution in order to 
respect the principle of justice and suggesting an 
appropriate capita so as to regulate its social-
environmental aspects. The results show that there is 
lack of green areas in Shiraz and there has not been 
a fair distribution of green areas in 9regions. So that, 
there is much more capita of green area in regions 
1,3 and 4. Regions 2,5,6 and 9, are on second level 
and regions 7 and 8 have the lowest proportion of 
capita of green area. Also, there is a negative 
correlation of -0.42 between capita of green area 
and population density of Shiraz. Finally, the capita 
of the required green area of Shiraz was calculated as 
much as 14 per square meter by using the modified 
model of Kambiz Bahram Soltani. 
 
Key Word: city green space, green space precipitate, 
spatial distribution, Shiraz city. 
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 مقدمه 
شهر شیراز به عنوان پدیده نخست شهري جنوب کشور به 

مهاجر پذیري در چند دهه  علت رشد طبیعی جمعیت و
اخیر به توسعه شهري رسیده است، به طوري که جمعیت 

نفر در سال  1418585به  1335نفر در سال  170659آن از 
رسیده است و همراه با افزایش نرخ رشد جمعیت،  1385

 77/22از  مساحت شهر نیزگسترش یافته است و
 87سال  کیلوترمربع در 1/17889به  35در سال  کیلومترمربع
اما . )Statistical Center of Iran, 2006: 14(رسیده است

آیا همراه با افزایش جمعیت و مساحت شهر، سرانه فضاي 
سبز شهري نیز افزایش یافته است و به استاندارد کافی و 

دهد که افزایش الزم رسیده است. شواهد موجود نشان می
جمعیت از یک طرف و محدودیت بستر طبیعی شهر 

پذیري) از طرف دیگر باعث از بین رفتن منابع  رفیت(ظ
زیست محیطی شهر از جمله باغات و مزارع شده است. 

 جنوب از کوهی، بابا ارتفاعات به شمال از شهر این چرا که

متصل  هاي دشت به شرق از و سبزپوشان کوه ارتفاعات به
 باشدمی باال آن در زیرزمینی آب سطح که مهارلو دریاچه به

 و ساخت جهت محل ترینمناسب بنابراین است، دمحدو
باشد. بنابراین با می غرب و غرب شمال توسعه شهر و ساز

رویه شهرنشینی شهر توجه به به افزایش جمعیت و رشد بی
هاي اخیر و اهمیت فضاي سبز به عنوان ریه شیراز در دهه

جایی که امکانات و خدمات شهري براي  از آنو  شهر
اطالع  و مناطق شهري ایجاد شده است جمعیت ساکن در

الزمه هر نوع  ها آن هاي مربوط به از کم و کیف و شاخص
این پژوهش به  .)Nstaran, 2001: 160(ریزي است برنامه

 مطالعه و بررسی کاربري فضاي سبز شهري در شهر شیراز
پردازد و مشخص خواهد کرد که سرانه فضاي سبز  می

ها و استانداردهاي  سرانه شهري در این شهر تا چه حد با
مکانی آن  -نحوه توزیع فضایینیزمرسوم همخوانی دارد و 

این  گانه این شهر به چه صورت است. 9ق در سطح مناط
آیا  :انجام شده استبه این سوال  گویی پاسخ تحقیق در پی

سرانه موجود فضاي سبز و توزیع جغرافیایی آن در سطح 

و عادالنه است یا نه؟ ورت مناسب مناطق شهر شیراز به ص
سرانه مناسب براي این شهر با توجه به موقعیت  و در پایان

ارائه خواهد زیست محیطی و اجتماعی آن  -جغرافیایی 
 .شد

 
 لهئمس بیان

 مدرن تفاوتی بی«فرهنگ  و شهري مدرن زندگی شتاب افزایش

 شهروندان اجتماعی کاهش تعامل به منجر» شهرنشینان

 براي بسترساز عمومی فضاهاي اهمیت از غفلت و یکدیگر با

چه  به عبارتی دیگر آن است. شده اجتماعی هاي این تعامل
هاي ما یکم براي شهرو امروزه در سرآغاز قرن بیست

ها را زشت و شود و چهره شهربحران محسوب می
روح، خسته و آزرده نابسامان و شهروندان را افرادي بی
ریجی پیوند انسان و کرده است، گسستن و نابودي تد

توسعه کنار  هاي اخیر در طبیعت است که متاسفانه در سال
شهري و نظام شهرنشینی کشور به این مسئله کمتر توجه شده 

اگر در  .)Zangi Abadi and Mokhtari, 2005: 23(است
گذشته، فضاهاي سبز به علت وسعت محدود شهرها و 

ر در ن به نواحی اطراف، بیشتسهولت دسترسی ساکنی
هاي زیباسازي و ظاهرسازي سیماي نواحی شهرها  جنبه

، اهمیت حیاتی )Zeyari et al, 2009: 290(یافت تجلی می
 هاي فضاي سبز در دنیاي امروز، نه فقط به دلیل ارزش

تفریحی، اقتصادي، بلکه به علت اهمیت زیست محیطی آن 
 شهرها در سبز فضاي به عبارتی دیگر مهمترین تاثیر .است

بخشی  تعادل ایجاد که با است آن محیطی زیست رکرد،کا
 از زیبایی سطح بردن باال و سو یک از شهر متابولیسم در

 شوند می زیستی شهرها کیفیت افزایش سبب ، دیگر سوي
)Ben Consulting Engineers, 2007: 3(. تأثیر ترین مهم 

 لطافت نسبی، رطوبت افزایش دما، تعدیل شهرها در سبز فضاي

 .)Pour ahmad et al, 2009: 31(است غبار و گرد جذب و هوا
شان فضاهاي سبز و باز شهري نه تنها به دلیل اهمیت تفریحی

 تعادل و حفظ در که نقشی دلیل به بلکه .ندمی باش  توجه مورد

پرورش روحی  و هوا آلودگی تعدیل و شهري زیست محیط
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 کنند، ارزشمند هستندو جسمی ساکنان شهر ایفا می 
)Dunnet & et al, 2002: 4 ؛Pour ahmad et al, 2009: 31(. 

توانند خدمات اجتماعی و روانی بسیار زیادي  می سبز فضاهاي
تواند نقش بسیار مهمی در  می ارائه دهد و به عنوان عاملی که

داشته  ها آن توانمند ساختن شهرهاي جدید و همچنین ساکنان
) Ulrich, 1981: 2; varesi et al, 2008: 88باشد، عمل کند(
وحفاظت از  تنوع زیستی باعث شهري سبز به عالوه فضاهاي

صوتی، سایه افکنی و هوا و هاي  آلودگی محیط زیست، کاهش
تنظیم میکرو کلیما، کمک به آرام کردن جریانات سیل و 
 کیفیت آب و ایجاد سطح نفوذپذیري یراي جذب آب

. )varesi et al, 2008: 88؛ Scottish, 1987: 2(شود می
 براي ذاتی اولویت یک مردم "که این خصوص هب

 اندازهاي کالبدي چشم از فراتر طبیعی اندازهاي چشم

 ها رستنی و آب کمبود داراي شهر اگر ویژه به قائلند شهر

 این از (Salaze rand koster, 2008: 133- 142)باشد

زیست  نیازهاي تأمین دیدگاه از هم عمومی سبز فضاي رو
 بستر و فراغتی فضاي تأمین نظر از هم و شهرنشینان محیطی

 اهمیت خور در آنان جایگاهی اجتماعی تعامل و ارتباط

 کیفی و کمی نظر از باید و )Sozanchi, 2004: 5(دارد

 و ها خیابان ها، شهر (ساختمان حجم فیزیکی با متناسب
 اوقات گذران روانی، لحاظ جامعه (از نیازهاي ها) و جاده

 عنوان به بتواند تا شود، ساخته نیازهاي بهداشتی) و فراغت

 مستمري و محیطی زیست بازدهی فعال، سبزي فضاي

  .)Majnonyan, 1995: 45(باشد داشته
 کاربري سطوح از نوعی شهري، سبز فضاهاي از منظور   

 که است انسان ساخت گیاهی هاي پوشش با شهري زمین

 بازدهی«واجد  هم و» اجتماعی بازدهی«واجد  هم

هاي میوه در شهر هستند. در این میان باغ »اکولوژیکی
 بازدهی«و هم واجد  »اکولوژیکی بازدهی«تواند هم واجد می

برداري عمومی،  باشند، اما به علت عدم امکان بهره »اقتصادي
 بازدهی« تواند واجد فضاي خصوصی تلقی شده و نمی

یباسازي ز ،»اجتماعی بازدهی«باشند. منظور از  » اجتماعی

، هاي شهري، کاهش دماي محیط، تولید اکسیژنبخش
 افزایش نفوذپذیري خاك در مقابل انواع بارش و مانند

فضاي  از دیدگاه حفاظت محیط زیست و باشدها می این
سبز شهري بخش جاندار ساخت کالبدي شهر را تشکیل 

  .)Saeednia, 2000: 29(دهدمی
اهی از چگونگی توزیع آگ بندي و سطح رو بررسی، این از   

هدف  فضایی سرانه فضاي سبز شهري در شهر شیراز با
ها و تنگناهاي موجود و همچنین رعایت بازشناخت کمبود

 رسد و از جمله می اصل عدالت فضایی ضروري به نظر

توجه  صورت در که رودمی شمار به راهکارهاي بهترین
 التمعض رفع در مهمی نقش تواندمی مدیران شهري به آن

چرا که  .باشد داشته این شهر و اجتماعی محیطی زیست
باشد و بایستی به هر شکل  می شیراز شهري با گذشته سبز

ممکن مجددا در زمره شهرهاي سبز و خوش آب و هوا قرار 
گیرد. از سوي دیگر مسئله گردشگري و سیاحت با فضاهاي 
سبز ارتباط نزدیکی داشته و بسیار حائز اهمیت است و بر 

هزار نفر  150دست آمده بطور متوسط سالیانه  هساس آمار با
 مسافر ایرانی و خارجی به شهر شیراز وارد و خارج

درصد مهمانان خارجی و بقیه  6گردند که از این تعداد  می
مهمانان ایرانی هستند، بدیهی است چناچه فضاهاي جاذب 

 گردشگرانو متنوع شهري دیگري در شیراز ایجاد گردد 
      دیگري به سوي این شهر روان خواهند شد فراوان

)Dawn of Consulting Engineers, 1999: 40( . 

  هامواد و روش
این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه کاربري 
فضاي سبز شهري و چگونگی توزیع فضایی آن در شهرها، 

شهر  در سبز تطبیقی به بررسی فضاي -با روش تحلیلی
 روش از استفاده ابتدا با که ترتیب این زد. بهپرداشیراز می

آمار و اطالعات مرتبط با  آوري جمع به اي نسبتکتابخانه
گردید و  شیراز اقدام ریزي فضاي سبز شهري در شهربرنامه
هاي با مقایسه سرانه شهر شیراز با استاندارها و سرانه سپس
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یراز ها و نمودارها مرتبط با فضاي سبز شرایج و تهیه نقشه
به لحاظ کیفی، فضاي سبز و  ها آن به لحاظ کمی و تحلیل

چگونگی توزیع جغرافیایی آن در این شهر ارزیابی و 
اي مناطق گیري از مدل تحلیل خوشهو با بهره تحلیل شده

فضاي سبز  شهر شیراز از لحاظ برخورداري از سرانه
بندي مناطق شهر از لحاظ  بندي گردید و رتبهشهري سطح

بندي مناطق از  رداري از فضاي سبز شهري با رتبهبرخو
هاي اقتصادي و اجتماعی مقایسه خواهد  لحاظ شاخص

 بهرام کامبیز شد. در نهایت با استفاده از فرمول مهندس

فضاي سبز مورد نیاز شهر شیراز محاسبه  سرانه سلطانی
 خواهد شد.

 

 پژوهش محدوده
از و مرکز استان شهري شهرستان شیر شهر شیراز مهمترین نقطه

کیلومتري جنوب تهران واقع  919باشد و در فاصله فارس می
کیلومتر و  120طول  طویلی به جلگه روي شده است. این شهر بر

درجه شرقی و  52و  30کیلومتر در طول جغرافیایی  15عرض 
کیلومتري جنوب  919 شمالی در 29و  30عرض جغرافیایی 

 )3: 1385 ري استان فارس،واقع شده است(سالنامه آما تهران
درصد  54/8کیلومترمربع ( 10479مساحت شیراز  .)1(شکل

درصد را مناطق  4/60از کل مساحت استان) بوده که 
درصد از منطقه را دشت و  6/93ماهوري و کوهستانی و تپه

هاي این شهرستان با دهد. کوهمناطق پست تشکیل می
شمال به  پیروي از جهت عمومی سلسله جبال زاگرس از

طرف جنوب شرقی کشیده شده است. در این شهرستان 
هاي پراکنده مطابق با جهت عمومی ارتفاعات یاد دشت

را دشت شیراز،  ها آن شده نیز وجود دارد که مهمترین
-یاخ دارنگون تشکیل میدشت کوار، دشت سروستان و س

ترین نقطه این شهرستان کوه میشوان با ارتفاع دهند. بلند
ترین نقطه آن حاشیه دریاچه مهارلو با ر و پستمت 3097

باشد. این شهر در ارتفاع  متر از سطح دریا می 1046ارتفاع 
متري از سطح دریا و درمنطقه کوهستانی زاگرس  1484

واقع شده و آب و هواي معتدلی دارد. شهر شیراز از سمت 

هاي بمو، غرب به کوه دراك و از سمت شمال به کوه
هاي (از رشته کوه مقام و باباکوهیسبزپوشان، چهل

زاگرس) محدود شده است. یک رود فصلی از وسط شهر 
کند که به رودخانه خشک معروف است و تنها در عبور می

فصل زمستان و بهار آب دارد. این رود به دریاچه مهارلو 
 .)37Twww.eshiraz.ir 37T (ریزدواقع در جنوب شرقی شیراز می

رسانی و  شهر شیراز با توجه به (مرکزیت خدمات   
 هاي دهی به مناطق جنوب کشور)، موقعیت خدمات

سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در جنوب کشور، همواره از 
یک طرف تحت تاثیر بستر طبیعی و محیط پیرامون خود 
قرار گرفته و از طرفی دیگر بر ساختار بستر طبیعی و 

طوري  هگذار بوده است. بهاي این محیط تاثیر هگا سکونت
اقتصادي (بازار به عنوان نقطه هاي  که تمرکز عملکرد

عطف عملکرهاي شهري، صنایع، خدمات و ....)، عملکرد 
اي)  اجتماعی و سیاسی (کانون سیاست گذاري منطقه

جنوب  –گیري در مسیر محور اصلی تجارتی شمال قرار
به این شهر بخشیده است کشور، جاذبیت جمعیتی خاصی 

و شهر همواره در طول دورهاي مختلف آماري از رشد 
هاي  گاه باالیی برخوردار بوده و با تخلیه جمعیتی سکونت

اطراف، بر تراکم جمعیتی بستر طبیعی خویش افزوده 
است. به طوري که سهم شهر شیراز از کل جمعیت 

به ترتیب  1385تا  1335هاي شهري استان براي سال
درصد بوده  3/46و  7/48، 2/52، 8/48، 5/46، 28/48

 . )Gholami and Rastgar, 2010: 122(است
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 مبانی نظري
 عدالت اجتماعی

 تأمـل  قابـل  مختلـف  منظرهـاي  از ماهیـت عـدالت   مفهـوم 

 اجتمــاعی، عــدالت عــدالت چــون مفــاهیمی و اســت

 از متـأثر  نیـز  محیطـی  عـدالت  و جغرافیـایی  عدالت ایی،فض

 حـایز  مطلـب  امـا  مفهـوم اسـت،   ایـن  بـودن  بعـدي  چنـد 

 سـازمان  در تغییـر  هرگونـه  اسـاس  کـه  اسـت  ایـن  اهمیـت 

 درآمـد  توزیـع  و اجتمـاعی  و روابـط اقتصـادي   در فضـایی 

 اســتفاده مســلماً و گــذاردمــی مســتقیم اثــر جامعــه در

 تـأثیرات  توانـد مـی  مختلـف  هـاي ریزيبرنامه و هاازمکانیزم

 عـدالت  عـدم برقـراري   یـا  و برقـراري  در نقیضـی  و ضـد 

عـدالت محیطـی برابـر     .)Marsousi, 2004: 91(کننـد  ایفـا 
هـا،  با برخـورداري متعـادل مـردم بـر حسـب نیازهـا، توانـایی       

ــالش ــه    تـ ــد جامعـ ــان در تولیـ ــات و تاثیرشـ ــا، زحمـ هـ
 یجغرافیــای نظــر نقطــه ). از(Bowen, 2001: 30اســت

 عادالنـه  فضـایی  توزیـع  بـا  متـرادف  شـهر  اجتمـاعی  عـدالت 

 دسـتیابی  و شـهري  مختلـف  منـاطق  بـین  منـابع  و امکانـات 

 عادالنـه  توزیـع  عـدم  زیـرا  اسـت  هـا  آن بـه  شـهروندان  برابـر 
 فضـایی  پیچیـده  مشـکالت  و اجتمـاعی  هـاي بحـران  به ها آن

   .)Sharifi, 2006: 16(انجامید خواهد
ــاعی ه     ــدالت اجتم ــوم ع ــاعی  مفه ــفۀ اجتم ــواره در فلس م

ــرن     ــت، در دو ق ــوده اس ــرح ب ــطو مط ــالق از دوران ارس اخ
اخیـر ایـن موضـوع توســط هیـوم و روسـو مطـرح گردیــد و       

بنــدي  اصــول عــدالت اجتمــاعی بنتهــام و میــل فرمــول     
ــد( ــانی و  Harvey, 1997: 43شـ ــاي انسـ ). در جغرافیـ

جغرافیــاي شــهري، نقــش اول بــه عــدالت اجتمــاعی و رفــاه  
اده شــده و جغرافیــاي انســانی، تنهــا در راه بهبــود اجتمــاعی د

بخشـیدن بــه محــیط زنــدگی انســان و تــامین رفــاه اجتمــاعی  
ــود یافــت ــوان گفــت  .)Shakoii, 1994: 53(بهب شــاید بت

ــر      ــایی در براب ــعۀ جغرافی ــوان توس ــار، عن ــین ب ــراي اول ب
توســـعۀ اقتصـــادي، اجتمـــاعی و فرهنگـــی بـــه وســـیلۀ 

انشــگاه مــک مســتر   هارولــد وود اســتاد جغرافیــا در د  
ــایی     ــاي جغرافی ــین معیاره ــد. او در تعی ــرح ش ــادا مط کان
ــاعی،      ــدالت اجتم ــه ع ــل از جمل ــد عام ــه چن ــعه، ب توس
تکنولــوژي مهــار نشــده، کنتــرل آلــودگی محــیط زیســت،  
ســالمتی و رفــاه اجتمــاعی جامعــه، کیفیــت زنــدگی، تهیــۀ 
ســرمایۀ الزم جهــت منــاطق کــم توســعه، بدانســان کــه در 

 کنــدي مــورد بحــث اســت، تکیــه مــیجغرافیــاي کــاربرد
)Shakoii, 2007: 163(.    ــاروي ــد ه ــر آن دیوی ــالوه ب ع

ــاب خــود    ــا انتشــار کت ــه ب ــدان انگلیســی اســت ک جغرافی
ــوان عــدالت اجتمــاعی و شــهر (  )، مســیر 1973تحــت عن

در جغرافیــایی شــهري گشــود. از نظــر او عــدالت اي  تــازه
اي باشــد کــه نیازهــاي اجتمــاعی در شــهر بایــد بــه گونــه

-جمعیــت شــهري را پاســخگو باشــد و تخصــیص منطقــه

اي هـدایت کنـد کـه افـراد بـا کمتـرین       اي منابع را به گونه
ــود    ــوق خ ــتحقاق حق ــه اس ــبت ب ــراض نس شــکاف و اعت

. از نظـر وي مفهـوم عـدالت اجتمـاعی در     مواجه باشـند 
   »توزیــع عادالنــه از طریــق عادالنــه   «نهایــت یعنــی  

128-129) :Harvey, 1997(. 

 برگیرنــدة عــدالت در بایــد اجتمــاعی ین عــدالتبنــابرا   

ــوزیعی ــرا باشــد. تخصیصــی و ت ــواننمــی زی منفعــت  ت
 معیارهـاي  بـدون  را شـهروندان  اسـتحقاق  و نیازهـا  عمـومی، 
ــوزیعی ــی و ت ــر در تخصیص ــت نظ ــه  .گرف ــذا هرگون  ل

 شـهر  در اجتمـاعی  عـدالت  بـر  مبتنـی  کـه  شـهري  ریزي برنامه
 و عمـومی  منـافع  هـا، نیاز توزیـع  هـم در  بتوانـد  بایـد  باشـد، 

 ایـن  در .باشـد  مـؤثر  هـا  آن تخصـیص  در هـم  و اسـتحقاق 
 مـؤثر  عوامـل  جملـه  از شـهري  خـدمات  و هـا  کـاربري  راسـتا 
 منفعـت  افـزایش  جمعیتـی،  نیـاز  بـه  پاسـخگویی  بـا  که هستند

 تواننـد مـی  افـراد  و شایسـتگی  اسـتحقاق  بـه  توجـه  و عمومی
 التعــد فضـایی،  عــدالت ابعــاد عادالنــه تـر،  برقـراري  بـا 

 در سـطح شـهر هـا برقـرار     را عـدالت اقتصـادي   و اجتمـاعی 
 .)Varasi et al, 2008: 144(نمایند
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 هاي شهريفضاهاي سبز و پارك
ــه ــل    ب ــه در داخ ــبزي ک ــاهاي آزاد و س ــه فض مجموع

ریـزي   هاي شـهري بـا اهـدافی مشـخص برنامـه      محیط
شـده باشـد،    هـا  آن شده و عملکـرد معینـی بـر عهـده    
ــهري  ــبز شـ ــاي سـ ــوان فضـ ــی اطـــالق عنـ ــود مـ   شـ

)Bahram soltani, 1992: 207(.  سـبز  فضـاهاي  از منظـور 

ــوعی شــهري، ــا شــهري زمــین کــاربري ســطوح از ن  ب

واجـد   هـم  کـه  اسـت  انسـان سـاخت   گیـاهی  هـاي  پوشـش 
 »اکولــوژیکی بــازدهی«واجــد  هــم و» اجتمــاعی بــازدهی«

   .)Saeednia, 2000: 29(هستند
شده براي شهرها در  یکی از چهار نوع کاربري در نظر گرفته   

 آتن کاربري با هدف گذران اوقات فراغت است منشور
)Pourmohamadi, 2003: 57(.  که عنصر اصلی این کاربري

هاي  پارك .)Mohamadi et al, 2003: 98(اندهاي شهريپارك
 و اندتفریحی، فرهنگی و زیست محیطی شهري داراي جنبه

 ق مختلف شهردهی به شهروندان مناطسرویس ها آن نقش
همچنین  .)Mohamadi and Eskandari, 2006: 12(باشد می

هاي شهري داراي نقش اجتماعی، اقتصادي و اکولوژیکی پارك
هاي روحی، محیطی هستند که مزایایی مانند درمان بیماري

مطلوب براي پرورش کودکان، حفظ آسایش و نیز شاخصی براي 
 شوند محسوب می ارتقاء کیفیت فضاي زندگی و توسعه جامعه

)Balram, 2005: 149 ؛Taimori et al, 2005: 142.(  هدف
هاي شهري، بازگردانیدن فضاي باز به داخل اصلی پارك

شناسی زندگی شهري است که عالوه بر توجه به جنبه زیبایی
هاي زیست و ارتقاء کیفیت فضاي شهري، بهبود جنبه

توام  محیطی و افزایش سالمتی و بهداشت شهري به طور
 .)Taimori et al, 2005: 140(گیردتوجه قرار می مورد
هاي محل و... به  یژگیو هاي شهري از نظر هدف، اندازهپارك

اي، هاي در مقیاس واحد همسایگی، محلهر گروه پاركاچه
  .)Majnonyan, 2005: 72(گردنداي تقسیم میمنطقه اي وناحیه

 

 

 شهر پایدار و فضاي سبز
هري است که از نظر رشد و توسعه اقتصادي، شهر پایدار ش

درآمدزایی و اشتغال بتواند نیازهاي شهروندان را برآورده سازد 
و از لحاظ زیست محیطی به وضعیت بهداشتی و سالمت 

ران شهرنشینان توجه نموده و فضاهاي سبز و تفریحی و گذ
 تفکر .)Abasi, 2009: 48(شداوقات فراغت و ... نداشته با

 در ویژه به پایدار توسعه مفهوم در امروزه که يمند نظام

 سبز فضاي کارکرد و آمده نقش وجود به شهرها کالن عرصه

 مجموعه یک در مبالغه هرگونه بدون را ها آن کیفیت و

 نیز سبز فضاي دیگر عبارت به کند. می اکولوژیک ارزیابی

 هاي خود، محدودیت سرشتی و هاي مشخص توانایی از جدا

 عوامل با ارتباط در را خود کاربردي و رشیگست رویشی،

 این در تنها و دارد شهرها و اجتماعی اقتصادي و بیوفیزیکی

  است مثبت ارزیابی قابل آن توانمندي و اثرات چارچوب
)Majnonyan, 2005: 7(. شهري، سبز فضاهاي مقولۀ به توجه 

 مستقیم طور به شهري این کاربري که کند می جلوه تر مهم زمانی

 .)Mohamadi et al, 2007: 97(است مرتبط شهري پایداري با
شهري،  سبز فضاهاي وجود براي به طوري که لوکوربوزیه

 ده هر از که دارد اعتقاد و است شده قائل زیادي اهمیت

 فضاي آن واحد نه باید سکونت براي فضاي شهري واحد

 نوین پایداري بعد .)Hekmati, 1992: 72(باشد سبز

 پایداري امروزي، و ناپایدار ناهمگن رهايشه در شهري

 پارك در باال بردن ضریب نقش با که است اجتماعی

 دارد متقابل ارتباط شهروندان پذیري مشارکت
)Mohamadi deh cheshme, 2006: 85(.  

 فضاهاي سبز شهري نقش بر است تأکیدي، 2شکل   

 بهینه پراکنش و توزیع که دهد می نشان و شهري پایداري در
 بازدهی براي عاملی شهري سبز فضاهاي مطلوب و

 براي روانی-روحی و اجتماعی اکولوژیکی محیطی، اقتصادي،

 اکولوژیک پایداري براي را تواند زمینه می و است شهروندان

  .)Mohamadi et al, 2007: 98( کند مهیا شهرها
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 فضاي سبز و نقش آن در پایداري شهري .2شکل

 )Mohamadi et al, 2007: 98( منبع: 

 استانداردهاي فضاي سبز شهري
 ریزي براي توسعه فضاي سبز شهري پیش از هر نوع برنامه

هاي آن مشخص گردد. استاندارد  بایستی استاندارها و سرانه می
یعنی سطحی از اجرا که توسط معیارهاي سنجش مشخص 
شده و براي تعداد معینی از جمعیت ساکن در نظر گرفته شده 

ستانداردها و ا.)Chehrzad & Azarpishe, 1992: 31(باشد
هاي شهري  هاي مختلفی که براي هریک از کاربري سرانه

 شود با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر می کار برده به
فیزیکی، شرایط اقلیمی، عوامل  -هاي کالبدي یژگیو

اقتصادي، عوامل اجتماعی ، عوامل فرهنگی و... از شهري به 
توان یک سرانه و استاندارد  اوت بوده و نمیشهر دیگر متف

مشخص براي شهرهاي یک کشور در نظر گرفت و هر 
هاي متفاوتی  شهري با توجه به شرایط خود نیاز به سرانه

دارد و استانداردهاي ارائه شده تنها همچون یک راهنما مورد 
 .)Haidari Chianeh, 1999: 58(گیرند می استفاده قرار

 20توصیه شده توسط سازمان ملل سرانه فضاي سبز 
 باشد مربع میمتر 10مترمربع و در انگلستان  25الی 

)Urban Green Space, 1990: 25(. هاي  طبق بررسی
المللی فضاي سبز براي هر فرد  کارشناسان، استاندارد بین

 15 – 50کند، بین  می که در شهرهاي پرجمعیت زندگی
  باشد می مربعمتر 30مترمربع و به طور متوسط 

)Hosain zadeh dalir, 1998: 28(.  البته استانداردهاي
تر از اروپا و امریکا کشورهاي در حال توسعه بسیار پایین

است. مثال در متروپلیتین کلکته، سرانه فضاي سبز کمتر از 
باشد. در حالی که  می متر مربع 1,4متر مربع و در بغداد 1,2

متر مربع  16هرها حدود استاندارد پیشنهاد شده براي این ش
در ایران بر  .)Pourmohamadi, 1995: 52( بوده است

شورایعالی شهرسازي و  10/4/1389اساس مصوبه تاریخ 
معماري ایران، سرانه پیشنهادي پارك ها و فضاي سبز 

 مترمربع تعیین شده است 8طور متوسط ه سطح شهرها ب
)Department of Housing & Urban Development, 2010: 7(.  
 

 پیشینه تحقیق
)، در تحقیقی با عنوان 1387زاده و همکاران ( ابراهیم

مکانی کاربري فضاي سبز در  –تحلیلی بر توزیع فضایی «
اند که نسبت به این نتیجه رسیده«  منطقه سه شهري زاهدان

 3 فضایی آن در منطقه –فضاي سبز موجود و توزیع مکانی 
ت شهري و سایر فضاهاي شهري زاهدان متناسب با جمعی

دست آمده در باشد. زیرا براساس نتایج بهکالبدي شهر نمی
از فضاي سبز نسبتا مناسبی  8و  1این تحقیق، تنها نواحی 

در سایر نواحی از این حیث کمبود فضاي  و برخوردارند
 سبز به نسبت زیادي مشهود است.

حلیل ت«)، در مقاله خود 1388رضوي ( زاده و بناي  احمدي   
مکان مناسب فضاي سبز شهري با استفاده از فرایند تحلیلی 

به این » ، مورد: شهر بیرجندGISو  )AHP(سلسله مراتبی 
اند که فضاي سبز شهري موجود شهر بیرجند نتیجه رسیده

جوابگوي نیازهاي جمعیتی این شهر در آینده نبوده و از 
و  کندالگوي مطلوب کارکردي سلسله مراتبی پیروي نمی

ها جهت همچنین پیشنهاد نمودند که مناسبترین مکان
احداث فضاي سبز شهري، به ترتیب اولویت در مناطق 

هاي  مصوب تخریبی واقع در بافت فرسوده و مزارع و زمین
 باشد.خالی محدوده خدماتی شهر می

اي تحت عنوان )، در مقاله1388پوراحمد و همکاران (   
به  « تهران شهرداري 9 قهمنط شهري سبز فضاي مدیریت «

سعت، شعاع عملکرد و و بررسی سرانه فضاي سبز شهري



 58 بررسی و تحلیل فضاي سبز شهر شیراز                             

و  اند تهران پرداخته 9هاي شهري منطقه مطلوبیت پارك حد
میزان فضاي سبز منطقه  دهد کهنشان می ها آن نتایج کار

مربع براي هر نفر)، اختالف فاحشی با متر 67/3(
رمربع براي هر مت 25تا  20هاي تعیین شده جهانی ( شاخص

ي همچنین کمبود فضاي سبز در زمینهو  نفر)، دارد
اي اي و منطقههاي شهري بزرگتر و در مقیاس ناحیه پارك
 است.

 تحلیل و تجزیه«اي تحت عنوان )، در مقاله1388هاشمی (   

 دو منطقه موردي مطالعه :شهري سبز فضاي تغییرات روند

فضاهاي سبز  به بررسی اثرات توسعه شهري بر» تهران
 و ) پرداخت1381و  1368شهر تهران در دو دوره ( 2منطقه 

ثابت کرده است که فضاهاي سبز طبیعی کاهش چشمگیر 
یافته و فضاي سبز مصنوعی از افزایش مناسبی برخوردار 

 بوده است.

)، مناطق شهر اصفهان 1388نسب ( آبادي و رخشانی زنگی   
 10و با ترکیب » روشی قیاسی، توصیفی و تحلیلی«را با 

نماگر موثر بر توسعه فضاي سبز شهري  7نماگر و استخراج 
اند. به سه سطح فراسبز، فروسبز و میان سبز تقسیم کرده

در سطح باال (فراسبز)،  5و 8، 4، 9، 6براین اساس مناطق 
در سطح متوسط (میان سبز) و سایر مناطق  2و  11مناطق 

 دارند. ن سطح قرارتریشهر اصفهان در پایین

)، به بررسی فضاي سبز 1389زاده ( نژاد و عمران حاتمی   
  اند که اند و به این نتیجه رسیدهشهري شهر مشهد پرداخته

 ملی استانداردهاي به توجه با مشهد شهري سبز فضاي سرانه

  و دارد قرار پائینی بسیار سطح در شده، المللی ارائه بین و
 شهر کالبدي ساختار ز درنی آن توزیع فضایی آن، بر عالوه

 است. برخوردار نامطلوبی وضعیت از مشهد

)، در پژوهش خود تحت 1389مشکینی و همکاران (   
هاي شهري با تاکید بر ارزشیابی و تحلیل کاربري «عنوان 

به چگونگی «  کاربري فضاي سبز شهري شهر گلستان
ي کاربري فضاي سبز عمومی شهري در شهر تخصیص بهینه

اند که فضاي سبز اند و به این نتیجه رسیدهپرداخته گلستان
موجود به طور متعادل در سطح شهر توزیع نشده است و 

اي در سطح شهر گلستان وجود اي و ناحیههاي منطقهپارك
 ندارد.

 توسعه بر نقدي «)، در پژوهشی با عنوان 1390محمدزاده (

)» استاندارد (نمونه موردي: شهرهاي ایران سبز فضاهاي
 شهري مقیاس با ریزي برنامه پروژه هر در کند کهپیشنهاد می

 شود گرفته کار هب اکولوژیکی اصول است که مقدور جا آن تا

 صورت در این .گردد استفاده نیز کننده احیاء اقدامات از و

 بازیابی شده، تخریب شدت به هاي محیط احیاي امکان حتی

 برنامه و تالش با محیطی کیفیت و بهبود طبیعت تجدید و

 .شود می میسر کافی ریزي

 ي تحقیقها یافته
 تحلیل سطوح برخورداري مناطق شهر شیراز

بندي متغیر نسبت به سطح 35در این پژوهش با استفاده از 
هاي پژوهش مناطق شهر شیراز اقدام شده است. ابتدا متغیر

هاي مرتبط با هر متغیر تبدیل و هایی با مقیاسبه شاخص
و با مدل تحلیل  Spssافزار آماري استفاده از نرمبا  سپس

گذاري گردید. که  هاي پژوهش عاملشاخص Rعاملی نوع 
عامل بهداشتی و درمانی،  4 به شاخص 35در نتیجه 

تفریحی و کالبدي و فضایی  -اجتماعی، فرهنگی -اقتصادي
تبدیل، که در  عاملی تحلیل در واریماکس چرخش طریق از

پوشاند و نشانگر از واریانس را می درصد 94/79مجموع 
هاي مورد بخش بودن تحلیل عاملی و شاخص رضایت

 . )1( جدول مطالعه دارد

 ها آن به مربوط خاص مقدار و شده استخراج نهایی عوامل .1جدول

 عوامل مقدار ویژه واریانس % واریانس تجمعی %

 فضایی -کالبدي 87/7 51/27 51/27

 درمانی -تیبهداش 59/6 36/22 89/47

 اجتماعی -اقتصادي 94/5 77/19 64/69

 تفریحی -فرهنگی 57/3 29/10 94/79

 Research Findings منبع:
 

 به متغیرها که این بعد از اي،ناحیه مطالعات توسعهدر    

رفع اختالف « به بعدي درمرحله باید شدند، تبدیل ها شاخص
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 اساسی چرا که ضعف کرد. مبادرت ها شاخص بین »مقیاس 

 و نواحی یافتگی توسعه سطوح یا درجه با مطالعات مرتبط
 ایران، در ايمنطقه هايعدم تعادل و هانابرابري و هاشهرستان

 وزن کردن یکسان و مقیاس رفع اختالف عدم توجه به

در  .)Zeyari and jalalyan, 2008: 79(است هاشاخص
الف این پژوهش از روش تقسیم بر میانگین براي رفع اخت

 مقیاس استفاده شده است.
 4رتبه مناطق به تفکیک  عاملی تحلیل مدل از گیري بهره با   

 محاسبات مبناي بر گردید، که مشخص عامل بارگذاري شده

 عنوان به ،6اجتماعی، منطقه -اقتصادي هاي شاخص در

 ترین منطقه محروم عنوان به ،5و منطقه منطقه برخوردارترین

، 8فضایی منطقه -کالبدي هاي شاخص يزمینه در شد. شناخته
منطقه  ترین عنوان محروم به، 1منطقه و برخوردارترین عنوان به

و محرومیت  8. از دالیل برخورداري منطقهگردید شناسایی
توان به درصد محدود عرضه زمین و به عبارتی می 1منطقه

هاي این مناطق به ساخت و ساز و میزان ثبات کاربري
واسطه قدمت   هب 8وري که در منطقه اشاره کرد. به ط

هاي ها و ضوابط شهرسازي، احداث ساختمانساختمان
این در و  سازها است طبقه بیشتر از سایر ساخت و 2و1

ترین مناطق به عنوان محروم 4و 1شرایطی است که مناطق 
 -از لحاظ برخورداري از امکانات و تسهیالت کالبدي

ده از اراضی شهري و به فضایی، بیشترین سهم را در استفا
عبارتی باالترین درصد عرضه زمین در شهر شیراز را به 

درصد دارا و در این مناطق بیشتر  24و 29ترتیب با 
ضمن  شود. درطبقه احداث می هاي باالي دوساختمان

عرضه زیاد زمین همراه با عرضه محدود زمین در مناطق 
طق و دیگر، سبب مهاجرت درون شهري به سمت این منا

افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت زمین شده و برآیند آن، 
ها و امکانات مورد نیاز شهروندان  کاهش استاندارد کاربري

هاي مسکونی و اقتصادي  است. در عین حال سهم کاربري
در حال افزایش است، به طوري از لحاظ برخورداري از 

 3و 2هاي مناسب در رتبه ،4و  1امکانات اقتصادي مناطق 
هاي نسبی را متوجه و این مساله تاثیر مزیت قرار دارند

در ارتباط  .مناطق کرده استهاي مختلف این گذاريسرمایه
، سرا، کتابخانه تفریحی مانند فرهنگ -هاي فرهنگیبا شاخص

برخوردارترین و  ،8... منطقهونگارخانه، امکانات ورزشی 
-هم)، محدودقدی (بافت 8ترین است. منطقه محروم ،2منطقه
 بخش گرفتن قرار شود، می را شامل  شیراز مرکزي هاي

 موسیاحمدابن مطهر حرم وجود و شیراز بازار از بزرگی

باعث جذب هزاران گردشگر و زائر به ویژه  (شاهچراغ)،
باالخره در زمینه و  شوددر ایام نوروز و تابستان می

ن و یافته تریتوسعه ،1هاي بهداشتی درمانی منطقهشاخص
ترین منطقه است. شکاف توسعه درعامل  محروم ،9منطقه

ها  بهداشتی درمانی به باالترین حد خود درمیان عامل
) و 1رسیده است. به طوري که اختالف منطقه برخوردار(

 )2(جدولاست. 62/15)، 9منطقه محروم (

 هاي بارگذاري شدهبندي مناطق شهر شیراز در عاملرتبه .2جدول
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براي تحلیل فضایی وضعیت عدالت و تعادل در شهر    

ها استفاده هاي متعددي وجود دارد، یکی از این روشروش
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 1 57/17 3 46/3 9 57/5 2 21/5 1منطقه 

 2 00/6 9 15/1 7 61/6 8 19/3 2منطقه 

 7 64/2 2 38/4 6 070/6 4 48/3 3منطقه 

 5 33/3 5 93/1 2 86/7 3 82/3 4منطقه 

 8 21/2 8 34/1 3 41/7 9 86/2 5منطقه 

 6 71/2 4 06/2 4 24/7 1 16/6 6منطقه 

 4 27/4 7 38/1 8 79/5 6 34/3 7منطقه 

 3 29/4 1 5/04 1 11/9 5 47/3 8منطقه 

 9 95/1 6 50/1 5 13/7 7 30/3 9منطقه 

CV 26/0 14/0 55/0 92/0 
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درصد ضریب  نتایج محاسبه است. 2از ضریب پراکندگی
االترین درصد نابرابري به دهد که بپذیري نشان میتغییر

داشتی درمانی و کمترین آن به در عامل به 92/0میزان 
درصد در عامل اقتصادي و اجتماعی است. هر  14/0میزان 

چه ضریب شاخص ویلیامسون به عدد صفر نزدیک شود، 
هاي مورد نظر و هر چه به نشان از توزیع عادالنۀ شاخص

طرف عدد یک میل نماید به معناي توزیع فضایی ناعادالنۀ 
هاي اقتصادي عامل ي نهزمی به طور کلی در ها است.شاخص

میان مناطق  تجانس و همگرایی نوع یک اجتماعی و کالبدي
 يزمینه در که صورتی در دارد. وجود گانه شهر شیراز 9

 شدید واگرایی و تجانس عدم فرهنگی و بهداشتی هايعامل

 به عبارت دیگر توزیع جغرافیایی خورد. چشم می به
متعادل و توزیع اقتصادي و کالبدي  -هاي اجتماعی عامل
 و درمانی و فرهنگی نامتعادل است.هاي بهداشتیعامل

 شهر شیرازسرانه فضاي سبز 
موجود سازمان پارك ها و فضاي سبز  آمار مبناي بر  

 ، معادل1388شهرداري شیراز مساحت شهر شیراز در سال 
مترمربع آن  5/20392880هکتار برآورد شده که  1/17889

اشته است، که با توجه به به فضاي سبز اختصاص د
پنجاه و پنج هزارو  و چهارصد و جمعیت یک میلیون

هفتادو چهار نفر نفري این شهر سرانه فضاي سبز آن حدود 
متر اعالم 14,04به ازاي هر نفر است. البته سرانه 02/14

شده از سوي سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري شهر 
ها،  ر با احتساب پاركشیراز جاي تامل دارد، زیرا این مقدا

مورد  ها بدست آمده است. در بلوارها، میادین و لچکی
 متفاوت سبز عناصر توان نمی سبز فضاي هاي سرانه تعیین

 کنار لچکی ورزشی، سبز فضاي ها،میدان سبز مانند فضاي

 با دست را این از مواردي و خیابان میانه سبز باند بزرگراه،

 که یافت دست رقمی به در نهایت و کرد مخلوط یکدیگر

 نامیده شود. مفهوم سرانه سبز فضاي نادرست سرانه به

رود  به کار سبزي فضاي مورد در تواند می تنها سبز فضاي
 دیده تدارك تفریح و بازي فراغت، اوقات گذران براي که

تواند معناي  واژه سرانه نمی صورت این غیر است، در شده
 باشد.  داشته منطقی

بحث دیگر اینکه، هرچند میانگین سرانه فضاي  نکته قابل   
 12 سبز فضاي سبز شهري شهر شیراز رقمی باالتر از سرانه

 و مسکن وزارت پیشنهادي نفر (سرانه هر براي مترمربع
باشد،  می تهران) شهر سازماندهی طرح در شهرسازي ایران

کنید، سرانه فوق با  می هظمالح 1اما همانطور که در جدول
و استانداردهاي دیگر شهرهاي جهان تفاوت ها سرانه
هاي  عالوه بر آن دالیلی چون ویژگی و گیري دارد چشم

جغرافیایی کشور و قرارگیري آن در منطقه گرم و  –اقلیمی 
رویه شهرنشینی در  خشک، کیفیت محیط زیست و رشد بی

اي باالتر از سرانه پیشنهادي هاي اخیر وجود سرانهدهه
نشان از این واقعیت  و رساند می اثباتوزارت مسکن را به 

شهرسازي نیاز  و مسکن وزارت پیشنهادي دارد که سرانه
 .)3( جدولبه تجدید نظر اساسی دارد

 
 سرانه فضاي سبز شهري و استاندارد تعیین شده  .3جدول

 در شهرهاي منتخب
استاندارد تعیین 

 شده به مترمربع

سرانه فضاي سبز 

 موجود به متر مربع
  نام شهر

 بوستون 117 50

 استکهلم 75 60-50

 لوس آنجلس 54 50

 سانفرانسیسکو 47 50

 برلن غربی 40 50

 شیکاگو 20 60-30

  )Majnonyan, 1995: 60( منبع:
  

شهر شیراز، از سـرانه   فضاي سبز مازاد یا کمبود محاسبه در   

متر مربـع) اسـتفاده    25-20پیشنهاد شده توسط سازمان ملل (

متـر در   25سبز شـهر شـیراز را    فضاي سرانه اگر شده است.

 گرفتن نظر در با شهر شیراز سبز فضاي نظر بگیریم مساحت

 36376850 معـادل  رقمـی  باید نفري آن 1455074جمعیت 
 سـبز شـهر   فضـاي  مسـاحت  فعلـی  رقـم  با که باشد، مترمربع

 کمبود دهندة نشان دارد و ) اختالف5/20392880شیراز (
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 ).4و 2 هاي شیراز است (جدولشهر  در سبز فضاي 
 

آن در  نسبت کمبود و موجود، مطلوب سبز فضاي مساحت . 4جدول
 )1388شهر شیراز ( 

 موجود سبز فضاي
 (متر مربع)

 مطلوب سبز فضاي

 (متر مربع)

 نسبت کمبود

 (متر مربع)

5/20392880 36376850 5/15983969 

 ,Data Management :منبع

Statistics, Technology and GIS Shiraz 
Municipality and findings 

    
 14بنابراین باید گفت که سرانه فضاي سبز شهر شیراز (   

مترمربع) در مقایسه با سرانه ذکر شده توسط سازمان ملل 

متر مربع است، در وضعیت مطلوبی نمی  25-20که حدود 

 14باشد، توجه به این نکته ضروري است که سرانه 

ها  ا محاسبه تمامی فضاي سبز، یعنی لچکیمترمربع مذکور ب

هاي داخل شهري محاسبه شده است. و رفیوژها و جنگل

گوي نیازهاي جمعیت  بنابراین سرانه موجود نه تنها جواب

فعلی شهر نیست، بلکه با توجه به مسافرت هزاران نفر 

گردشگر و زائر به این شهر به ویژه در ایام نوروز و 
 ز مشکالت جدي را به همراه داردتابستان کمبود فضاي سب

از این رو باید از هم اکنون نسبت به توسعه فضاي سبز و 

متناسب با آینده شهر تالش و کوششی جدي به عمل آید و 

بدون داشتن برنامه منظم و مدون و همکاري همه جانبه 

 دستگاه ها و تشکیالت ذیربط این امر میسر نخواهد گشت

)Shirazi, 2000: 32(.  

 نه فضاي سبز مناطق شهر شیرازسرا

سرانه فضاي سبز، فضاي سبز مطلوب، موجود و  ،3 جدول

گانه شهرداري شیراز  9آن را در مناطق هاي  نسبت کمبود

متوسط نسبت « دهد، همچنانکه ذکر گردید  می نشان

در شهر شیراز » مساحت فضاي سبز به جمعیت مناطق 

 نهین سراداراي بیشتر ،3متر مربع است. منطقه 02/14

و کمترین سرانه متعلق به منطقه  25/24فضاي سبز به میزان 

است، متوسط نسبت مساحت فضاي سبز به  38/3با  8

بیش از میانگین متوسط 1 و 4، 3جمعیت در مناطق 

 ) و در سایر مناطق کمتر از میانگین فوق است.02/14(

جمعیت، سرانه فضاي سبز، فضاي سبز مطلوب، موجود و  .5جدول 
آن در مناطق شهر شیرازهاي  سبت کمبودن  

  شرح
سرانه 

سبز فضاي  
سبز  فضاي

 مطلوب
فضاي سبز 

 موجود
 و مازادها

 کمبودها
 (مترمربع) (مترمربع) (مترمربع) (مترمربع) جمعیت

1 202055 76/16  5051375 3386164 1665211-  

2 209143 31/10  5228575 2156590 3071985-  

3 191330 25/24  4783250 4640155 143095-  

4 211415 71/17  5285375 3745064 1540311-  

5 151027 23/11  3775675 5/1695368  5/2080306-  

6 163378 45/13  4084450 2196777 1887673-  

7 150955 10/6  3773875 920892 2852983-  

8 59438 38/3  1485950 200973 1284977-  

9 116333 47/12  2908325 1450897 1457428-  
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سرانه فضاي سبز موجود و ، 3 و شکل 2 بر اساس شکل   

فضایی آن در در مناطق شهر شیراز متناسب با  –توزیع مکانی 

باشد. در  جمعیت شهري و سایر فضاهاي کالبدي شهر نمی
 20ه توسط سازمان ملل ه سرانه فضاي سبز توصیه شدحالی ک

 .)Urban Green Space, 1990: 25(باشد می مربعمتر 25الی 
مترمربع  25/24با سرانه  ،3قهگانه تنها منط 9در بین مناطق 

در سایر و  به سرانه پیشنهادي سازمان ملل نزدیک است

 7 از کمتر (با سرانه 7و  8مناطق بخصوص مناطق 

 شود. می کمبود فضاي سبز مشاهده )مترمربع 
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 )1388شیراز(ها و فضاي سبز مناطق شهرنقشه توزیع فضایی پارك .3شکل

 Map of the city and findings in 2010 منبع: 

 

 
 )1388به مترمربع ( سرانه فضاي سبز مناطق شهر شیراز .4شکل
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براي بررسی میزان رابطه سرانه فضاي سبز و تراکم جمعیت    

از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است، نتایج مدل 

فوق حاکی از آن است که بین سرانه فضاي سبز و تراکم 

جمعیت، همبستگی منفی وجود دارد، به عبارتی دیگر مناطق 

الي جمعیتی از سطح فضاي سبز کمتري داراي تراکم با

به ترتیب  2و  8مناطق 1388ه طوري که در سال ببرخوردارند. 

 9هاي نازل هکتار رتبه نفر در 123و  157 هایی در حدودبا تراکم

باشند، در حالی که مناطق  می کمترین سرانه فضاي سبز را دارا 7و

اي ي سرانهنفر در هکتار دارا 55و  65با تراکم در حدود  3و 1

 ).4و شکل 5جدول(هستند،  12باالي 

 

ضریب همبستگی اسپیرمن سرانه فضاي سبز و .6جدول   
)1388تراکم در شهر شیراز(   

d^2 d 
رتبه فضاي 
 سبز شهري

رتبه تراکم 
 جمعیت

 مناطق

25 -5 2 7 1 

25 5 7 2 2 

4 -2 1 3 3 

4 -2 3 5 4 

0 0 6 6 5 

16 -4 4 8 6 

16 4 8 4 7 

64 8 9 1 8 

16 -4 5 9 9 

 Statistical Yearbook of Shiraz, 2009  منبع:
1. 

  

 
    

 88ضریب همبستگی فضاي سبز و تراکم جمعیت در سال 
باشد که گویاي همبستگی منفی بین می -42/0 معادل

هر شیراز توزیع جغرافیایی فضاي سبز و تراکم جمعیتی ش
 ). 4 (جدولوره مورد بررسی استدر د

 
مقایسه رتبه مناطق شهر شیراز در زمینه برخورداري از 

 فضاي سبز شهري و عوامل اقتصادي، اجتماعی و....
 

هاي  گانه شهر شیراز از لحاظ عامل 9مناطق  7در جدول

تفریحی،  –فضایی، فرهنگی  -اجتماعی، کالبدي –اقتصادي 

 هم مقایسه شده اند. درمانی و فضاي سبز با –بهداشتی 

که  از جمله این .ي مطالب مهمی استاین اطالعات گویا   

هاي مختلف  میزان برخورداري مناطق شهر شیراز در عامل

در بیشتر ، 1طوري که منطقهخیلی با هم متفاوت نیستند به 

 قرار دارد 3تا  1هاي  ها به استثناء عامل کالبدي در رتبه عامل

قرار دارد. بنابراین  9تا  7ها در رتبه  ملدر بیشتر عا ،2منطقهو 
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در توزیع فضایی خدمات و میزان برخورداري مناطق در  

 عوامل مختلف عدالت اجتماعی رعایت نشده است.

 مقایسه رتبه مناطق شهر شیراز در زمینه برخورداري از .7جدول
 فضاي سبز شهري و عوامل اقتصادي، اجتماعی و.... 

 عامل ها
 -اقتصادي

 عیاجتما

 -کالبدي 
 فضایی

 -فرهنگی
 تفریحی

 -بهداشتی
 درمانی

 فضاي سبز

 رتبه رتبه رتبه رتبه رتبه مناطق

 2 1 3 9 2 1منطقه 

 7 2 9 7 8 2منطقه 

 1 7 2 6 4 3منطقه 

 3 5 5 2 3 4منطقه 

 6 8 8 3 9 5منطقه 

 4 6 4 4 1 6منطقه 

 8 4 7 8 6 7منطقه 

 9 3 1 1 5 8منطقه 

 5 9 6 5 7 9منطقه 

 Research Findings  منبع:
 

 نسبت مساحت فضاي سبز به مساحت مناطق 
در شهر » سهم فضاي سبز از مساحت منطقه«متوسط 

 74/25درصد است. بیشترین نسبت فوق با 40/11شیراز
 32/5و کمترین نسبت به میزان  3درصد مربوط به منطقه 

باشد. نسبت فضاي سبز به وسعت  می 8مربوط به منطقه 
) 40/11بیش از میانگین متوسط ( 2و 4، 3ناطق در مناطق م

 باشد. می و در سایر مناطق کمتر از میانگین فوق
  

 متراژ فضاي سبز ایجاد شده به کل فضاي سبز نسبت
متراژ  نسبت« همچنین براساس یافته ها، از صد درصد 

 1 و 4، 3مناطق  »فضاي سبز ایجاد شده به کل فضاي سبز 
 50کمی بیش از  60/16و 36/18، 75/22به ترتیب با 

است  درصد را به خود اختصاص داده اند و این در حالی
کمتر از  9و  7، 8که مجموع متراژ فوق در سه منطقه 

گانه شهر  9درصد است که این میزان اختالف در مناطق 13
 شیراز جاي بحث دارد.

 

 فضاي سبز، جمعیت و تراکم
 جاي خود در را معیتج بیشترین نفر 211415با  4 منطقۀ

 باشد (تراکم می هکتار در نفر2/91تراکم و داراي است داده

هکتاراست) اما منطقه  در نفر 33/81 شیراز شهر در جمعیت
متر  25/24) و سرانه (4640155بیشترین مساحت ( 3

مربع) فضاي سبز را به خود اختصاص داده است. نکته 
 45/157با  8 منطقۀ که قابل توجه دیگر اینکه در شرایطی

نفر در هکتارداراي بیشترین تراکم (حتی بیشتر از شیراز) 
 38/3) و سرانه (200973است، از کمترین وسعت (

 فضاي سبز برخوردار است. مترمربع)
 

 ي شهر شیراز پارك ها
معیار پارك و فضاي سبز عمومی در درجه اول بر مبناي 

استاندارد سرانه  و باشد می جمعیت و نیاز استفاده کنندگان
اي در  اي و ناحیه قطعی براي فضاي سبز در سطح محله

لیکن به طور معمول و با ایران دقیقا تعریف نشده است، 
 3توجه به شرایط جغرافیایی ایران سرانه پارك همسایگی 

، ی ل ی د ا ه )1 3 7 1، ه ) ل ح ي  م ه2ا ی ح ا ن ي  ،   5/1ا
)Pourmohamadi, 2003: 40-42(  نیز اي  در ابعاد منطقهو

فضاي سبز استاندارد متناسب با شرایط ایران حدود  سرانه
  .)Askari, 2002: 18( متر مربع پیشنهاد شده است 7 -12
هاي نگارندگان و گزارش مدیریت آمار،  براساس بررسی   

 شیراز فناوري و سامانه اطالعات مکانی شهرداري شیراز، شهر

 پارك 48 همسایگى، پارك 101 شامل پارك 170داراي

باشد. سرانه  می اى منطقه پارك 6اى و  ناحیه پارك 15 ى،ا محله
و  42/0، 31/0، 13/0هاي مذکور  پارك به ترتیب براي پارك

هاي مورد نظر براي همچنین سرانه کل پارك .باشد می 59/0
که به خوبی بیانگر کمبود  است مترمربع 47/1شهر شیراز 
  . باشد می در این مادرشهر انواع پارك
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 شیرازدر شهر » ها از مساحت مناطقسهم پارك«متوسط    
از  31/0و  48/2به ترتیب با  8و  4است، که مناطق  2/1

باشند. نسبت  می بیشترین و کمترین مساحت فوق برخوردار
و اي  اي، ناحیه همسایگی، محلههاي  فوق به تفکیک پارك

 باشد. می 48/0و  35/0، 26/0، 11/0بترتیب اي  منطقه
 

 
 )1388شهر شیراز به تفکیک مناطق (هاي  نه پاركسرا .5شکل
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به طور کلی عالوه بر کمبود سرانه پارك در شهر شیراز،    
اصول و ضوابط  ها نیز از ریزي پارك پراکندگی بدون برنامه
ده و برنامه ریزي خاصی براي توزیع خاصی برخوردار نبو

مناسب و عادالنه آن صورت نگرفته است. به طوري که 
را به خود  پارك تعداد عدد بیشترین 30 با 7منطقه

در ( باشند مى همسایگى نوع از عموماً که اختصاص داده،
 باشد) و میاي  صورتی که این منطقه فاقد پارك منطقه

 شهردارى 9و 8 مناطق به مورد مربوط 13آن با  کمترین

 همسایگى نوع از همانند مورد قبلی عموماً است، که شیراز

 70/2با سرانه 4این در حالی است که منطقه و  باشد مى
مترمربع کمترین  19/0با سرانه  8مترمربع بیشترین و منطقه 

متر  19/2سرانه پارك به ازاي هر نفر را دارا هستند که 
اي  پارك منطقه 3یل دارا بودن به دل 4مربع از سرانه منطقه 

این شهر است، در شرایطی که اي  پارك منطقه 6از مجموع 
 ايفاقد پارکی در ابعاد منطقه 9و  8، 7، 6، 5، 3مناطق 

 ).5باشند (شکل می
گانه در چهار اي، مناطق نهبا استفاده از تحلیل خوشه   

در یک خوشه جدا و به  ،3بندي شد. که منطقه دسته خوشه

در یک  4و 1 یافته شناخته شد. مناطقتوسعه نوان منطقهع
در  9و  6، 5، 2خوشه و به عنوان مناطق برخوردار، مناطق 

 7خوشه دیگري تحت عنوان مناطق نیمه برخوردار و منطق 
در آخرین خوشه و تحت عنوان مناطق محروم و  8و 

بندي شدند. قرارگیري سطح برخورداري نیافته دستهتوسعه
 هاي بارگذاري شده در چهار خوشهبر مبناي عامل مناطق

مختلف، نشان از توزیع ناعادالنه فضاي سبز در سطح شهر 
 ).5شکل(شیراز دارد

 
 خوشه بندي مناطق شهر شیراز بر مبناي  .6شکل

 سرانه فضاي سبز شهري
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 محاسبه سرانه فضاي سبز مورد نیاز
 گوناگون فضاهاي در شهري سبز فضاي سرانه کلی طور به

 براي توان واقع نمی در است. متفاوت بسیار جغرافیایی
 تمامی براي کوچکتر مقیاس در و جهان شهرهاي تمامی

 تعیین را سرانه سبز فضاي از مقدارمعین یک ایران شهرهاي
اقلیمی؛  وضعیت توپوگرافی؛ ( طبیعی شرایط زیرا. کرد

 انسانی (تراکم هاي ویژگی غیره) و و خاك هیدرولوژي؛
 و صنعتی هاي میزان آلودگی اجتماعی، فرهنگ جمعیت،

 نتیجه در است. متفاوت مختلف شهرهاي در غیره) و شهري
 هاي ویژگی حسب بر را شهرها که رسد نظر می به منطقی
 بندي اقتصادیشان طبقه -اجتماعی ساختار و طبیعی محیط
 قابل معیارهاي کمک به شهرها از طبقه هر براي و کرده
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 دکر پیشنهاد را سبز سرانه فضاي ارزیابی و محاسبه 
)Hatami nejad and Omran Zadeh, 2010: 80(.  

 عمدتاً  سبز، فضاي سرانه تعیین براي پیشنهادي روش   
 اتاوق گذران خاص سبز فضاي سرانۀ تعیین منظور به

 طراحی شهري، سبز هاي گردشگاه و ها یعنی پارك فراغت،

 سبز فضاي مانند عمومی سبز فضاهاي سایر و است شده

 گیرد، دربر نمی را آن جز و ها لچکی ها، شبکه راه ها، میدان

 با متناسب باید سبز عناصر از یک هر شهري محیط در زیرا

 مثال، براي .شوند ارزیابی اند، گرفته که برعهده عملکردي

 ها راه شبکۀ به متعلق سبز فضاي است، شود ممکن هرچند
 عملکرد لیو .باشد داشته محیطی زیست اکولوژیکی آثار

 به و یابد می ارتباط ترافیک جریان و شبکه با آن اصلی
 یابد. می کمتري اهمیت آن هاي سایر بازدهی دلیل همین

 سایر همانند نیز شهري سبز عناصر براي بنابراین
 نظر در هویت مستقلی باید شهري، هاي ريکارب

 در تنها شهري سبز فضاي سرانه محاسبه جا دراین. گرفت
 که عملکرد گیرد می صورت سبزي فضاهاي انواع مورد

 .)Bahram Soltani, 1995: 95(دارند روانی -اجتماعی
 عوامـل  تـوان  مـی  سـبز  فضـاي  سـرانه  محاسـبۀ  منظور به   

تعـداد   بر هرچه مبنا، این بر د.دا قرار توجه مورد را متعددي

 نسـبت  همـان  به شود، افزوده محاسبه در دخیل پارامترهاي

 نیازهـاي  بـه  و بـود  خواهـد  تـر  دقیـق  آمده دست به سرانۀ

 .داد خواهد تري مناسب پاسخ شهري جامعه روانی اجتماعی
 در کـه  اسـت  آن مسـتلزم  متعـدد  پارامترهاي از استفاده ولی

 باشـد.  داشـته  وجـود  نیـز  یکـاف  هـر یـک، اطالعـات    مورد

 خطر تواند می پارامترها از کثیري تعداد از استفاده همچنین

 داشـته  همراه به نیز را محاسبه عملیاتی روش ارزش کاهش

 سـبز  فضـاي  محاسبۀ براي شد، گفته آنچه به توجه با باشد.

شـود.   می پیشنهاد روشی ایران، براي شهرهاي شهري درون

 شـده  استفاده پارامتر چهار بۀمحاس از روش این طراحی در

 یـک  سـالم  رشـد  براي نیاز مورد متوسط مساحت )1: است

 زیست محیط کیفیت )3 محلی اقلیم هاي ویژگی )2 درخت

 .مسکونی واحدهاي اتاق در / نفر ) تراکم4

 درخت با یک سالم رشد براي نیاز مورد مساحت متوسط   

در  ختدر که متر 1,5شعاع  به اي دایره مساحت محاسبۀ 

 برابر مساحت این آید. می دست به است، گرفته قرار آن مرکز

نوع  هر از باید خاك سطح محدوده این در است مترمربع 7

 آزاد آن) جز و سیمان سنگفرش، (آسفالت، و ساز ساخت
 فعالیت در اختالل نوع هر بروز از طریق این از تا  بماند

 اقلیمی ايه ویژگی گرفتن نظر در براي شود. ریشه ممانعت

 در هوا دماي حداکثر متوسط عامل از طراحی، مورد محلی

 شدت تشخیص براي مناسب معیاري که سال ترین ماه گرم

 ،5جدول در است. شده استفاده است تابستان در هوا گرماي

 نظر در ایران شرایط با متناسب حرارتی مختلف هاي طیف

 دهدا اختصاص ضریبی ها آن از هریک براي و شده گرفته

 کل ادارههاي  آمارها و داده ). بر مبناي94 :شده است (همان

 در سال ماه گرمترین 1387 سال در استان فارس هواشناسی

           باشد می درجه 5/38 دماي حداکثر میانگین با تیرماه شیراز
)Province Meteorological Organization, 2008: 12(. 

 در هوا ثردمايحداک متوسط طیف بندي طبقه .8جدول 
 سبز فضاي ضرایب معادل ماه سال گرمترین 

 طیف حرارتی یب فضاي سبزاضر توضیحات

 <25 1 بسیار مناسب
 30-25 2 مناسب

 35-30 3 قابل قبول

 40-35 4 نامناسب

 >40 5 بسیار نامناسب
 )Bahram Soltani, 1995: 95( منبع:

 در محیط کیفی هاي ویژگی دادن دخالت براي   

 استفاده صدا آلودگی و هوا آلودگی پارامتر دو از سبات،محا

 کالنشهر هفت ردیف شهر شیراز در ).6شود (جدول می

ر کشور آلوده یشترین قرا ب رد، که  لودگی دا  آن آ



 66 بررسی و تحلیل فضاي سبز شهر شیراز                             

ز ناشی این  آلودگی درصد از 70که خودروهاست تردد ا

-ISNA, 2010, news kod 8903(شود شامل می را شهر

 شهري در و پراکنده خطی توسعه الگوي به توجه با .)1064

 و نقل حمل جامع سیستم یک فقدان نیز و هاي اخیر سال

 اتومبیل وابستگی به جدي مشکل با اکنون شهر این عمومی،

 دستگاه 200 تا 150 بین روست به طوري که روزانه به رو

 افزوده سطح شیراز در موجود خودروهاي جمع به خودرو

 در خودرو هزار 350 روزانه دترد حجم، باعث این که شود می

 افزایش باعث شده است که عالوه بر آلودگی هوا شیراز

آن، از جمله آلودگی صوتی در  منفی هاي بازتاب ترافیک و

 ,Iranian newspapers(شود می برخی از ساعات شبانه روز

2007: 20(.   

 متوسط بارش ساالنه شهر شیراز و طیف بندي طبقه .9جدول 
 سبز فضاي ضرایب معادل 

 میزن بارندگی ضرایب تعدیل توضیحات

 <1251 -1 بسیار مناسب

 1250-751 -2 مناسب

 750-500 -3 قابل قبول

 499-200 -4 نامناسب

 > 199 -5 بسیار نامناسب

 Research Findings منبع:

 

هاي مهم در بحث پارك و فضاي سبز شهري، یکی از آیتم

ي بارش و میزان آن میزان بارش منطقه است، زیرا الگو

تأثیر زیادي در مقدار فضاي سبز مورد نیاز دارد. وجود 

تر و بارش ساالنه باال شرایط نگهداري فضاي سبز را راحت

تر خواهد نمود، اما بارش ساالنه پایین باعث کم هزینه

هاي نگهداري و آبیاري فضاي سبز خواهد افزایش هزینه

ر فرمول پیشنهاد شد. بنابراین جهت اعمال این مسئله د

فضاي سبز مهندس کامبیز سلطانی، باید فاکتور میزان بارش 

گرا اقعیتو ها دقیقبینیساالنه دخیل داده شود تا نتایج پیش

ال محور باشد. یافتنی باشد نه پیشنهادي صرفاً ایدهو دست

هاي سایت هواشناسی استان فارس، متوسط با توجه به داده

ساله یعنی از سال  15طی دوره بارش ساالنه شهر شیراز 

ا  1375 ا  1390ت ب ر  ب را یلی 1/290ب است م ر   مت
)www.farsmet.ir/Amars.aspx.( جدول)9.( 

 سبز فضاي ضرایب و محیط کیفیت .10جدول 

 توضیحات
یب اضر

 فضاي سبز
 کیفیت محیط

 بسیار مناسب 0 آلودگی هوا و صوت وجود ندارد

آلودگی هوا در برخی از ساعات شبانه 
صوتی در برخی از روزو آلودگی 
 وجود دارد ساعات

 مناسب 1

 ساعات شبانه روزو آلودگی صوتی در
 وجود دارد

 نامناسب 2

ساعات شبانه  هر دو نوع آلودگی در
 وجود دارد روزو

 بسیار نامناسب 3

 )Bahram Soltani, 1995: 95( منبع:
 

 واحد یک هاي اتاق در ساکن افراد تعداد نجام ازراس

 عوامل دخالت براي تاق) / نفر تراکم مسکونی (نسبت

 هاي محله در شود. می استفاده نیز ها در سرانه اجتماعی

 گذران ویژة سبز فضاهاي سایر و شهري هاي پارك متراکم،

 چند صد هاي باغ مشابه ايباید وظیفه فراغت، اوقات

 شوند، دار عهده را خصوصی هاي خانه به قمتعل مترمربعی

 اجتماعی سودمندي سبز عمومی فضاهاي که تفاوت این با

 فاقد مطلق طور به خصوصی هاي باغ که دارند نیز باالیی

 ضرایب ارائه منظور به .11اند، جدول بازدهی نوع این

 شده تهیه سبز فضاي سرانه تعیین در نیاز مورد اجتماعی

 است این شرایط مطلوب معیار ول،جد این است. براساس

 

http://www.farsmet.ir/Amars.aspx
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 مختص اتاقی ، مسکونی واحد یک ساکنان از یک هر که 

 در ساکن تعداد افراد بر هرچه مبنا، این بر باشد. داشته خود

 مسکونی فضاي کیفیت نسبت همان به شود، افزوده اتاق یک

 مسکونی از فضاي خارج سبز فضاي به نیاز و یابد می کاهش

نفر ، تعداد  92/3در شهر شیراز  خانواربعد  .گیرد می فزونی

، بنابراین تراکم تقریبی نفر در اتاق براي این 361975خانوار 

  شود. می نفر/اتاق در نظر گرفته 2شهر 

نسبت تراکم نفر/ اتاق و ضرایب فضاي سبز .11جدول   

یب فضاي سبزاضر توضیحات  تراکم نفر/اتاق 

نفر/اتاق 1 0 بسیار مناسب  

نفر/اتاق 2 1 قابل تحمل  

نفر/اتاق 3 2 بسیار نامناسب  

 )Bahram Soltani, 1995: 95( منبع:

روش پیشنهادي براي تعیین سرانه فضاي سبز شهري 
همچنین امکان و  پذیري باشدباید داراي ویژگی انعطاف

هاي محلی وجود اجرایی کردن آن توسط شهرداري
هاي محاسبه سرانه فضاي یکی از روشداشته باشد. 

 باشد، که ازز شهري استفاده از فرمول زیر میسب
ست ا شده  د  ا ه شن ی پ ی  ن ا ط سل م  ا ر ه ب ي  ا ق آ             سوي 

)Bahram Soltani, 1995: 94-97; Hatami nejad 

and omranzadeh, 2010: 80(.  

Spercapita =  × 7                                    2.  

با توجه به روش محاسبه فضاي سبز از این  بنابراین   

طریق و آمار موجود، ضریب حداکثر درجه حرارت در 

را به خود  4ترین ماه سال در شیراز نامناسب و عدد گرم

). در این راستا ضریب متوسط 5دهد(جدولاختصاص می
بارش ساالنه در شهر شیراز در وضعیت نامناسب، ضریب 

این شهر مناسب، ضریب  ) و کیفیت محیط در6(جدول -4

) و ضریب نفر در اتاق نیز در وضعیت قابل 7(جدول 1

). بنابراین سرانه فضاي سبز 8است(جدول  1تحمل و برابر 

). 9جدول(مترمربع، 14مورد نیاز شهر شیراز برابر است با 

بنابراین شهر شیراز از لحاظ سرانه پارك شهري حدود 

ه دارد. مطمعناً ال فاصلمتر مربع با وضعیت ایده 5/12

متر مربع فضاي سبز در شهر شیراز  14رسیدن به سرانه 

ریزي  نیاز به برنامه و طلبدچشم انداز بسیار دوري را می

 پارك وفضاي سبز بلندمدت و دقیق دارد. ههوشمندان

 =شهر شیراز  سرانه پارك مورد نیاز در. 3
14 =  7 × 2  =>  7 × )4- 1  +1  +4(   

 

گردشگر  تعداد زیادي ساالنه که است نآ توجه قابل نکته   
 فضاهاي در تعداد این از بخشی و شوندشهر شیراز می وارد

سرانه  بنابراین یابند. می شهر اسکان بیرونی و درونی سبز
مورد  شده محاسبه رقم از بیش باید شهر شیراز سبز فضاي

متاسفانه کم توجهی مدیریت  .شود گرفته در نظر نیاز
 سبز فضاي نگهداشت و احداث هزینه نبود باال شهري و

 بسیار رقمی موجود سبز فضاي سرانه تا است شده باعث

 در سبز فضاي سرانه بودن پایین .باشد انتظار حد از تر پایین

 آلودگیهاي افزایش در موثر عوامل از یکی شهر شیراز

 .باشد غیره) می و انداز چشم صوت؛ (هوا؛ محیطی زیست

 ورد نیاز براي شهر شیرازسرانه پارك م .12جدول 
ضریب 

حداکثر 

درجه 

حرارت در 

گرم ترین 

 ماه سال

ضریب 

کیفیت 

 محیط

ضریب 

     نفردر اتاق

فضاي 

  حیاتی 

    الزم براي

 رشد گیاه

ضریب 

متوسط 

 15بارش 

 ساله

سرانه 

پارك 

موجود 

 (متر مربع)

سرانه 

پارك 

مورد نیاز 

(متر 

 مربع)

4 2 1 7 4 - 47/1 14 
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 گیرينتیجهبحث و 
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 هاي محیط و شهرها بخش ترین مهم عمومی، هايعرصه

 و ارتباط تماس، بیشترین هایی عرصه چنین در اند.شهري
 بافت تمامی ها عرصه این و دهد می رخ ها انسان تعامل بین

 دارند بصري و فیزیکی دسترسی بدان مردم که را شهري
 ،ها مجموعه این عناصر رینت مهم از شود. یکی شامل می

 سالمتی در فعال نقش که اند شهري سبز فضاهاي و ها پارك

 بدان که دالیلی به کنند. امروزه می ایفا و شهروندان شهر

 تمایل کاهش آن تبع به و کیفیت کاهش شد، اشاره

میخورد.  چشم به ها عرصه این از گیري براي بهره شهروندان
 اجتماعی هاي داده روي بر گرفته صورت هاي بررسی با

 ها، مکان این در گرفته صورت از پیمایش حاصل اقتصادي

 :است شده حاصل زیر نتایج شهر شیراز در
 فضاي زمینه در گرفته صورتهاي  با توجه به بررسی   

دهد که  می در مادرشهر شیراز، نتایج نشان شهري سبز
سرانه فضاي سبز شهري در این شهر نسبت به استاندارد 

متر مربع ) به  7-12شهرسازي، ی (وزارت مسکن ومل
باشد،   می از شرایط مطلوبی برخوردار 7و 8استثناي مناطق 

اما در مقایسه با استانداردهاي جهانی از جمله سازمان ملل 
در وضعیت  1و 4، 3) به غیر از مناطق 25-20متحد(

 باشد. مطلوبی نمی
یراز، همچنین عالوه بر کمبود فضاي سبز در شهر ش   

توزیع فضاي سبز در سطح شهر شیراز نیز به صورت 
و 4 ،3عادالنه صورت نگرفته است. به طوري که مناطق 

 5،  9،6از سرانه فضاي سبز بیشتري برخوردارند، مناطق 1
ترین  از پایین 7و  8در سطح دوم قرار دارند و مناطق  2و

نسبت سرانه فضاي سبز برخوردارند. ضریب همبستگی 
 -42/0معادل 88و تراکم جمعیت در سال  فضاي سبز

باشد که گویاي همبستگی منفی بین توزیع جغرافیایی  می
فضاي سبز و تراکم جمعیتی شهر شیراز در دوره مورد 

توان گفت که در شهر شیراز  می بررسی است. به طور کلی
فضاي سبز موجود از یک عدم تناسب نسبی برخوردار 

سبز فضاهاي و ها ركاست و در سطح مناطق آن نیز پا

با  ها آن شهري با جمعیت موجود تناسبی نداشته و در 
 پایان، سبز شهر مواجه هستیم. در فضاهاي و ها کمبود پارك

پارك  سرانه مهندس کامبیز بهرام سلطانی، مدل از استفاده با
 .گردید مترمربع محاسبه 14 مورد نیاز براي شهر شیراز،

 

 راهکارها
و کار  هاي مذکور و حیاتی بودن سازهبا توجه به یافت  

مدیریت فضاي سبز شهري و همچنین لزوم تالش در 
جهت گسترش عدالت در دسترسی ساکنان شهر به پارك و 

 موارد زیر پیشنهاد می شود:فضاي سبز مناسب، 

 

 ؛ها آن حفظ فضاي سبز موجود و جلوگیري از تخریب .1

محروم  در اولویت قرار دادن توسعه فضاي سبز در مناطق .2

 از لحاظ سرانه پارك و فضاي سبز؛

 هاي عمومی؛مدیریت درختان خیابانی و پارك .3

هاي مناسب گل و گیاه و درخت سازگار با انتخاب گونه .4

 اقلیم شهر شیراز؛

هاي رها شده شهري به بررسی امکان استفاده از زمین .5

 منظور گسترش فضاي سبز؛

یۀ شمال بررسی امکان استفاده از فضاهاي کوهستانی حاش .6

 هاي کوهستانی؛شمال غربی شهر شیراز به عنوان پارك و

 هاي سبز در شهر شیراز،بامبررسی امکان کاربرد پشت .7

جهت  GISهاي باالي نرم افزار تحلیلی استفاده از قابلیت .8

یابی اراضی مناسب به منظور ایجاد و توسعه فضاي مکان

 سبز شهري.
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